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Αριθ.Απόφασης15/2018 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 
Από το πρακτικό της 4ης/ 30.5.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
Σήµερα την 30η Μάη 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01, 
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 18670/24-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου 
∆ηµητρίου, Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 1o: «Αφαίρεση εύκαµπτων ελαστικών κυλίνδρων έναντι της εισόδου     
                    Στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού ∆ήµητρος 2 στη ∆Κ Άνοιξης. 
 
 ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής  
                      σηµατοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας στον                          
                    ∆ήµο ∆ιονύσου».       
    
ΘΕΜΑ 3o: «Λήψη απόφασης περί κύρωσης ή µη της Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21    
                    της ∆Ε Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύµφωνα µε το άρθρο 35 του  
                    ν.3937». 
                     
ΘΕΜΑ4ο : «Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων    
                     ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους                   
                     του  ∆ήµου». 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων  
                      για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων». 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Οριοθέτηση χώρων στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του  
                     Οδοστρώµατος οδών πέριξ πλατειών της ∆Κ Αγ.Στεφάνου».       
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης σχετική µε τις βεβαιώσεις υψοµέτρου». 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (7) μέλη: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ράικος Δημήτριος  Πέππα Αγγελική 
2.Στασινοπούλου Αναστασία  Ιωαννίδης Χαράλαμπος 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος   
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.   
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελος 
6. Κανατσούλης Ιωάννης 

  

7.Τσουδερός Ιωάννης   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου  
 ∆ιονύσου. 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα    

   κ.Κοκµοτό Βασίλειο. 
   Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη  
   Καλλιόπη καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης   
   Σπυρίδων. 
   Η Αντιδήµαρχος κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέµατος  
   που συζητήθηκε. 
   Η Αντιδήµαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του  
   7ου θέµατος της Η.∆. 
   Παρών στη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ήταν ο κ.Σταµπολιάδης     
   Γεώργιος-άµεσα ενδιαφερόµενος- . 
   Λόγω της παρουσίας του κ.Σταµπολιάδη ο Πρόεδρος της ΕΠΖ ζήτησε από τα µέλη να 
   συζητηθεί το 3Ο Θέµα της Η∆ πρώτο ,αίτηµα που έγινε δεκτό. 
 
   Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  δεύτερο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής  
                      σηµατοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας στον                          
                    ∆ήµο ∆ιονύσου».       
  

Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
3.-Την υπ’αρ.17211/18-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
4.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Πρότεινε την λήψη απόφασης για την Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας 
νέας φωτεινής σηµατοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας                      
στον  ∆ήµο ∆ιονύσου».                                       
            
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
 
-την εισήγηση του Προέδρου …. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ιονύσου, µε την υπ’ αριθµ. 15/2017 
απόφασή του, ενέκρινε το σχέδιο µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας 
σηµατοδοτούµενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λεωφ. ∆ροσιάς – Σταµάτας. 
Ωστόσο, κατά τη διαδικασία ελέγχου της υπ’ αριθµ. 15/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ιονύσου από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, η εν λόγω µελέτη διαβιβάσθηκε προς την 
∆/νση Οδικών Υποδοµών του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών για έλεγχο. 
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Η ∆/νση Οδικών Υποδοµών του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών, µε το υπ’ αριθµ. 
∆.Ο.Υ(∆13)/64/15-11-2017 έγγραφο διαβίβασε προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, 
νέα µελέτη για την «Εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηµατοδότησης (διάβασης 
πεζών) επί της Λεωφ. ∆ροσιάς – Σταµάτας στο ∆ήµο ∆ιονύσου». 
Στη συνέχεια η ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε το υπ’ 
αριθµ. 104233/1031/16-03-2018 έγγραφο προς το ∆ήµο ∆ιονύσου, µας ενηµέρωσε «πως 
έπειτα από έλεγχο, διόρθωση και θεώρηση της µελέτης από την αρµόδια Υπηρεσία της ∆/νσης 
Οδικών Υποδοµών (∆.Ο.Υ), ο ∆ήµος ∆ιονύσου θα πρέπει να επανέλθει µε νέα απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία να συµφωνεί µε τις επεµβάσεις στις οποίες έχει προβεί η 
∆/νση Οδικών Υποδοµών, όπως αυτές αποτυπώνονται στη συνηµµένη µελέτη που συνοδεύει 
το...» υπ’ αριθµ. ∆.Ο.Υ(∆13)/64/15-11-2017 έγγραφο. Γι’αυτό τον λόγο θα πρέπει να λάβουµε 
εκ νέου απόφαση. 
 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
3.-Την υπ’αρ.17211/18-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
4.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα  
      ηχογραφηµένα πρακτικά. 
 
 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη µελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής σηµατοδότησης (διάβασης 
πεζών) επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας  στον  ∆ήµο ∆ιονύσου».     
                                   
  Η  Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 15/2018. 
    
  Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ράικος ∆ηµήτριος

 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Στασινοπούλου Αναστασία  
Τσαγκαράκης Ευάγγελος 

∆αρδαµάνης Βασίλειος 
Πέππα Αγγελική 
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
Κανατσούλης Ιωάννης  
Τσουδερός Ιωάννης

 
 
 
 
 
 

 
 


